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reybex Bulut ERP
Geleceğin ERP Sistemi !

Üretim işletmeleri, toptancılar-B2B, perakendeciler, e-Ticaret işletmeleri ve hizmet
işletmeleri tüm süreçlerini bulut yazılım kolaylığıyla tek bir panelde yönetebilirler.
Üretim, satış, satın alma, depo, ön muhasebe, e-Ticaret vd. iş süreçlerinin
koordinasyonunu ve verimliliğini artırıyoruz. Böylelikle işletmelere zaman ve maliyet
tasarrufu sağlıyoruz. Diğer taraftan bulut teknolojisinin esnekliği sayesinde işletmeler
konumdan bağımsız çalışma imkanına kavuşuyorlar.
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Bir bakışta en önemli reybex fonksiyonları
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ERP sistemi, işletmelerin iş süreçlerinde ki ihtiyaç duyduğu tüm fonksiyonları bir araya
getirir ve yüksek düzeyde otomasyon sağlar.  Özellikle küçük ve orta ölçekli şirketler geniş
fonksiyon seçeneklerinden yararlanmaktadırlar. reybex, birçok sektör için doğru
çözümleri sunar ve ihtiyaçlarınıza göre özel olarak uyarlanabilir. Tüm verilerinizi şeffaf bir
şekilde kontrol eden ve dünyanın her yerinden erişebileceğiniz sistemimize güvenin.



reybex Avantajları 
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Bronz iş ortakları
reybex'i tavsiye eder

ve müşterilerimize
tavsiyelerde bulunur.

 

Silver iş ortakları
reybex'i tavsiye eder ve

uygulma ve kapsamlı
müşteri desteği sunar.

 

Gold iş ortakları
reybex'i tavsiye eder,

uygulama, yazılım
geliştirme, proje yönetimi

ve tüm müşteri
süreçlerini yönetir.

 

İş Ortaklığı Modelleri

reybex iş ortaklığı modelleri BRONZ, SILVER ve GOLD   olarak tanımlanmıştır. İş ortaklığı
modelleri;  sorumluluk alanı, destekler, avantajlar, komisyon ve maliyetler açısından
farklılık gösterir. reybex iş ortaklığı programının avantajlarından faydalanabilmesi için
ilgili iş ortaklığı modeline ait  tüm şartların yerine getirilmiş olması gerekmektedir. İş
ortağı modellerimizin tüm bileşenlerinin kapsamlı bir listesini aşağıdaki sayfalarda
bulabilirsiniz.

Ortaklık Bedeli: 
600 TL/Ay

Ortaklık Bedeli
1000 TL/Ay
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reybex ile ilgili öneri ve tavsiyeler

reybex eğitimi

Kendi reybex müşterisine destek

reybex Onboarding/İmplementasyon

İş akışlarının tasarımı ve yapılandırılması

Verileri içeriye aktarma,

ürünler, müşteri ve tedarikçi verileri

Otomatik verileri içeriye aktarma: FTP/HTTP

EDI kurulumu

Jasper reports müşteriye özel rapor tasarımları

Proje yönetimi

Yazılım geliştirme - Groovy 

 

Jasper Reports eğitimi

BPM eğitimi

User Exits Groovy eğitimi

EDI kurulum eğitimi

Online eğitim 

Ortaklık sözleşmesi

Eğitimler

reybex Projeleri
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ERP deneyimi

Şirkette çalışan sayısı
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İş Ortaklarınca Yürütülen Faalliyet ve Gereksinimler

Faaliyetler 

Gereksinimler

BRONZ SILVER GOLD

10 projenin
başarılı

tamamlanması

3 satış + birlikte
3 onboarding

projesinin
tamamlanması

min. 3 yıl min. 5 yıl

min. 4 pers.min. 2 pers.



İş Ortaklığı Kazanç Modelleri 
 

 + Edit Arge tarafından satılan ve yürütülen

hizmetlerin/geliştirmelerin net tutarı üzerinden ek

komisyon 

Yeni müşteriler için 1. sözleşme yılında

lisansların/modüllerin net toplamı üzerinden %20

 

Komisyon 

Diğer Kazançlar

10 %

15 %

+ Lifetime 2. seneden itibaren lisanslar/modüller ve

ayrıca halihazırda kazanmış olan müşteriler için ek

komisyon (SILVER statüsüne erişildiği andan itibaren)

10 %

30 %

13 %

50 %Kişisel kullanım için tüm reybex

lisanslarında/modüllerinde indirim

Ücretsiz test/demo sistemi

Ücretsiz iş ortağı desteği

Lead kazanma affiliate-Link 

Kendi müşterilerine ilave kullanıcı hakkı (kendi erişimi)
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20 % 20 % 20 %



Fırsat Kazanma Desteği

Basılı Materyal Desteği

Doğrudan Posta ve e-mail Desteği

İş Ortaklığı Duyurusu Desteği

Web Desteği

Demo Desteği

Pre-Sales Desteği

Koçluk Desteği
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İş Ortaklarına Sağlanan Destekler



Bizimle iletişime geçin

Bizimle çalışmak ve birlikte daha fazlasını başarmak ister
misiniz? 17 yılı aşkın ERP deneyimimiz ve bir çok farklı
sektörlerde 400'ün üzerinde uluslararası proje deneyimine
sahip ortağınızız. Yenilik, otomasyon ve ölçeklenebilirlik için
çözümler sunuyoruz. Amacımız, müşterilerimizin iş süreçlerini
optimize etmek ve mümkün olduğunca basit hale getirmektir.
Başarımızı daha da artırmak için, siz ortaklarımızla birlikte
büyümek ve küçük-orta ölçekli şirketlerde bir ERP sistemi
olarak reybex'i kurmayı hedefliyoruz.

Şimdi İş Ortağımız Olun!

reybex iş ortaklığı programı hakkında tüm sorularınız ve 
 detaylı bilgi için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Selcuk Acar
Almanya Genel Müdürü

Züber Doğan 
Türkiye Genel Müdürü

0264  502 25 72 Edit Arge Yazılım Geliştirme 
SAÜ Teknokent D Blok Z06

bilgi@reybex.com www.reybex.com/tr

2007
Kuruluş
EDIT Systems GmbH

2007-2015
Almanya ve Türkiye
dahil 19 ülkede orta ve
büyük ölçekli
işletmelerde ERP
projeleri

2015

Kompakt, bulut tabanlı
kendi ERP & e-Ticaret
yazılım çözümü

2017

reybex, CANCOM
Pironet Bulut Roket
Ödülü’nü kazandı

2020
reybex 2.0 yeni
versiyonunu piyasaya
sürdü


